Σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά στοιχεία από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική, υπήρξαν περισσότερες γυναίκες από άντρες bootleggers. Οι
γυναίκες ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να συλληφθούν. Αυτό συνέβαινε διότι απαγορευόταν να πραγματοποιηθεί σωματικός έλεγχος σε γυναίκες
εκείνη την εποχή. Έτσι, χρησιμοποιώντας την θέση τους, την γνώση τους και
το πνεύμα τους πήραν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία κοινωνία που θεωρούνταν ανδροκρατούμενη.
Η Έσθερ Κλαρκ ήταν μια διάσημη bootlegger, γνωστή και ως Henhouse
bootlegger. Η Έσθερ διακινούσε παράνομο αλκοόλ. Όταν τελικά συνελήφθη
από τις αρχές, 50 λίτρα παράνομο αλκοόλ βρέθηκαν κρυμμένα σε φωλιές στο
κοτέτσι του σπιτιού της.

MENU
Tο menu έχει επιμεληθεί η Chef Βασιλική Πολυχρονοπούλου

ΕSTHER CLARK
HENHOUSE BOOTLEGGER

SALADS
ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ & ΚΙΝΟΑ

€ 8.50

Πράσινη mix σαλάτα με λευκή κινόα, τοματίνι βελανίδι κόκκινο,
σχοινόπρασο, κατσικίσιο τυρί chevre και vinaigrette λεμόνι

Another chicken

€ 7.50

Μεσκλάν baby σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο πανέ,
φυστίκια και vinaigrette framboise

Bacon

€ 6.50

Κόκκινο λάχανο, βαλεριάνα, flakes κόκκινου μήλου,
τραγανά κομμάτια bacon και vinaigrette blue cheese

ΦρεσκΟ κολοκυθΙ

€ 7.00

Spaghetti κολοκυθιού με φρέσκα μυρωδικά, τοματίνια,
κάσιους και φρέσκο χυμό lime

Coleslaw

€ 5.00

Παραδοσιακή Αμερικάνικη συνταγή με κόκκινο και λευκό λάχανο,
sour cream και φρέσκο χυμό κόκκινου μήλου

ΨωμI / ATOMO	

€ 0.70

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΠΑ ΗΜΕΡΑΣ

TO SHARE

OΡΕΚΤΙΚΑ
Goat cheese chevre

€ 7.00

Ceviche λαβρΑκι

€ 8.50

€ 5.00

CHEDDAR 'N' BACON FRIES

€ 4.50

Φρέσκες τηγανητές πατάτες
με κρέμα από τυρί cheddar και τραγανό bacon

Φρεσκοκομμένο φιλέτο λαβράκι με μυρωδικά,
πράσινο μήλο, φινόκιο και φρέσκο χυμό lime

Grill shrimps & corn

Sweet Potato
Ολόκληρη γλυκοπατάτα στον φούρνο
με sour cream και τραγανό bacon

Ζεστό κατσικίσιο τυρί chevre μέσα σε χειροποίητη tempura,
φρούτα του δάσους, πίκλα κρεμμύδι και λάδι από σχοινόπρασο

€ 12.50

JUST FRies

€ 3.00

Φρέσκες τηγανητές πατάτες

4 ολόκληρες γαρίδες* σχάρας
Συνοδεύονται από καλαμπόκι σχάρας με χοντρό αλάτι,
αμύγδαλο και μυρωδικά

Mac 'n' Cheese

€ 6.00

Macaroni με χειροποίητη μπεσαμέλ τυριών

Chicken Wings

€ 6.00

Φτερούγες κοτόπουλο με σπιτική bbq sauce

Tempura λαχανικΩν
Φρέσκα λαχανικά με χειροποίητη tempura και kimtchi dip

2 Mini hot dogs

PASTA

€ 6.00

ΜeaΤballs
€ 8.50

€ 8.50

Spaghetti με κεφτεδάκια
και σπιτική κόκκινη σάλτσα τομάτας με μυρωδικά

ΤΑ ΨΩΜΑΚΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ BRIOCHE ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

PORK BELLY
Σιγομαγειρεμένη pancetta, aioli σκόρδου, τυρί gouda καπνιστό
και τριμμένος κρόκος αυγού

Spianata
Πικάντικο λουκάνικο με sauce kimtchi, crispy onion
και λιωμένο τυρί cheddar
Συνοδεύονται από φρέσκες τηγανητές πατάτες
* ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΝιOκι ΡικOτας

€ 11.00

Xειροποίητα νιόκι ρικότας με σάλτσα κόκκινου κρασιού

ΡιζOτο Aγριων μανIταριΩν

€ 9.00

Pιζότο με άγρια μανιτάρια και κρέμα shallot

Κους κους γαριδας
Kους κους με γαρίδες* και μυρωδικά μαγειρεμένα σε ζωμό bisque

€ 14.00

ΤΑ ΨΩΜΑΚΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ BRIOCHE ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

MEAT

BURGER
Chicken burger

€ 8.00

Simple angus burger

€ 9.50

€ 10.50

Χειροποίητος κιμάς με λιωμένο τυρί cheddar, ψητή τομάτα,
coleslaw σαλάτα, κρεμμύδι και τηγανητό αυγό

Lamb burger

€ 12.00

Σιγομαγειρεμένο αρνί, ζεστό κατσικίσιο τυρί chevre,
μελιτζάνα σχάρας, ψητή τομάτα και sauce γιαουρτιού

Veggie burger

€ 9.00

Pancetta

€ 9.00

Χοιρινή pancetta σιγομαγειρεμένη με φρέσκα μυρωδικά
Συνοδεύεται από πουρέ καρότου, shallot σωτέ,
σάλτσα από ρούμι και λάδι από σχοινόπρασο

Χειροποίητος κιμάς με λιωμένο τυρί cheddar, τραγανό bacon,
ψητή τομάτα και σπιτικό coulis πιπεριάς

Angus burger

Pork Ribs
Χοιρινά παϊδάκια μαγειρεμένα με bbq sauce
Συνοδεύονται από onions rings

Φιλέτο κοτόπουλο πανέ με κόκκινο λάχανο μαριναρισμένο
σε sweet chili, τομάτα ψητή και mayo τρούφας

New York steak 250gr

€ 16.00

Κόντρα φιλέτο μοσχάρι
Συνοδεύεται από πατάτες baby σωταρισμένες
με σκορδοβούτυρο και σάλτσα chimichurri

Rib eye ταλιΑτα
€ 7.50

€ 21.00

Συνοδεύεται από πουρέ πατατάς και baby ρόκα
με ελαφριά αίσθηση από λάδι τρούφας

Portobello μανιτάρι σωτέ με μαριναρισμένη σπιτική
bourbon bbq sauce, κόκκινο λάχανο, ψητή τομάτα,
σπιτική mayo kimtchi και τυρί gouda

FISH
ΛαβρΑκι

ΜπορεΙτε να επιλΕξετε με τι θα συνοδεΥσετε το burger σας
φρΕσκες τηγανητΕς πατΑτες
baby πατΑτες σωτΕ με σκορδοβοΥτΥρο
ΦρΕσκια πρΑσινη σαλΑτα

€ 14.00

Φιλέτο λαβράκι
Συνοδεύεται από σούπα βελουτέ πράσου,
baby καρότα σχάρας και chips πράσου

ΣολΩμΟς
Φιλέτο σολωμού
Συνοδεύεται από πουρέ καπνιστής πιπεριάς
και κους κους κουνουπιδιού

€ 14.00

AFTER DINNER
HOMEMADE DESSERTS
BanoFfee

		

€ 6.00

Mousse mascarpone, πουρέ μπανάνας
και σπιτική αλμυρή καραμέλα

Profiterole

€ 7.00

Χειροποίητα σουδάκια με γέμιση παγωτό βανίλια
και ζεστή σοκολάτα ganache

Soft cookieS

		

€ 8.00

Στρώσεις από χειροποίητα cookies
με mousse φυστικοβούτυρου και σπιτική αλμυρή καραμέλα

ESPRESSO BAR
ESPRESSO

ΜΟΝΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ

€ 2.50

€ 3.00

(Α)

ΒΟΟΤLEG E.Π.Ε.

(Β)

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(Γ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

(Δ)

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

(Ε)

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: KΑΦΕNΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

(ΣΤ)

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(ΑΠΟΔΕΙΞΗ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012, ΦΕΚ Β' 3313/12-12-2012

